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CONSIDERANDO OS DESAFIOS DA PO-
LÍTICA EDUCACIONAL E A IMPORTÂN-
CIA DO REGIME DE COLABORAÇÃO,  
o Movimento Colabora Educação acre-

dita na produção de conhecimento como forma 
de disseminar boas práticas e promover inicia-
tivas cada vez mais colaborativas, garantindo, 
assim, além da eficiência no uso de recursos e 
da garantia de continuidade de políticas cola-
borativas, a melhoria da aprendizagem. 

Entendemos que boas práticas em Regime de 
Colaboração nos Estados brasileiros são fun-
damentais para o fortalecimento do Sistema 
Nacional de Educação, pois reforçam a cen-
tralidade das relações interfederativas para a 
educação. Neste material, apresentamos um 
caso que tem muito a ensinar sobre o Regime 
de Colaboração entre Estados e Municípios: a 
experiência do Estado do Maranhão.

Neste Resumo Executivo, trazemos os princi-
pais pontos do documento Sistematização da 
Política Colaborativa do Maranhão, publicado 
em Janeiro de 2021. A análise está organiza-
da em três partes: na primeira, um histórico 
contextualizado da política educacional ma-
ranhense; na segunda, um diagnóstico a par-
tir da metodologia dos fatores de sucesso da 
colaboração Estado-Municípios; e por fim, um 
olhar específico sobre a governança da política 
de formação continuada de educadores.

A metodologia empregada foi de análise do-
cumental, normativa e de compilados de dados 
educacionais da Secretaria de Estado de Edu-
cação do Maranhão; além da realização de en-
trevistas com atores-chave no planejamento  
e implementação da política colaborativa.

Esperamos que o registro dessa experiência  
se torne referência em colaboração no país. 
Boa leitura!
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1.1. PANORAMA DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
NO MARANHÃO
Como primeiro passo, é importante contextua-
lizar a realidade maranhense no atual momen-
to e seus índices educacionais em perspectiva, 
segundo dados do IBGE e do Censo Escolar:

 São 217 Municípios, sendo 159 deles com  
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)  
baixo ou muito baixo (PNUD, 2010);

 Em 2019, 99% da oferta de Ensino Funda-
mental Anos Iniciais e 95% dos Anos Finais 
eram de responsabilidade dos Municípios;

 Dos Municípios maranhenses, 90,8% possu-
íam secretaria exclusiva para a educação e 
94% contavam com conselho municipal de 
educação em 2018, acima da média nacional;

 Em 2019, somente 64% dos docentes no 
Estado concluíram ensino superior, contra 
85,4% na média nacional;

 O atendimento escolar de estudantes de 4 e 
5 anos chegou a 97,1%, e de 6 a 14 a 98,9% 
no ano de 2018, aproximando-se das metas 
de universalização;

 A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) 
de 2016 concluiu que somente 22,7% das 
crianças concluíram a etapa final da alfabe-
tização com proficiência adequada; 

 Em constante evolução, o Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (Ideb) em 
2019 foi de 5.0 para os Anos Iniciais, atin-
gindo a meta estadual, e de 4.2 para os 
Anos Finais.

HISTÓRICO
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1.2. O REGIME DE COLABORAÇÃO NO ESTADO
A partir de 2015, marco temporal definido nesta abordagem baseada em entrevistas e análise  
documental, é possível destacar iniciativas e marcos normativos que fortaleceram a coopera-
ção federativa no âmbito da educação no Estado:

Os quatro principais marcos, descritos a seguir, demonstram o papel do ente estadual como  
coordenador das políticas públicas educacionais no território e promotor da colaboração:

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Documento Curricular  
do Território Maranhense

Resolução CEE/MA nº 
285 de 27 de dezembro  

de 2018

Ações em Regime 
de Colaboração para 

enfrentamento da 
pandemia, como  

as parcerias Simplifica 
e Vivescer e o projeto 

“Aprender: Dentro  
e fora da escola!”

Política 
Educacional  
Escola Digna 
Lei nº 10.995,  

de 11 de março  
de 2019

Pacto pela 
Aprendizagem 

Decreto nº 34.649 
de 2 de janeiro  

de 2019

Reorganização 
administrativa 
Lei Estadual nº 
11.105 de 19 de 

Setembro de 2019

LINHA DO TEMPO

Programa  
Escola Digna

Decreto nº 30.620, 
de 02 de janeiro  

de 2015

Plano Mais IDH
Decreto N° 30.612, 

de 2 de janeiro  
de 2015
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ANÁLISE DE CONTEXTO
O Estado do Maranhão parte de um histórico de vulnerabilidade de acordo com seus indicado-
res socioeconômicos e educacionais. Além disso, o contexto inicial em 2015 é de baixa cola-
boração entre os entes federados no território estadual. Conforme corrobora Segatto (2015), o 
tipo de cooperação no Maranhão era caracterizado por “políticas independentes”, ou seja, “não 
houve a construção de uma política conjunta, mais ou menos horizontal e institucionalizada”.

É nesse cenário que a gestão pública estadual decide priorizar o Regime de Colaboração como cami-
nho para enfrentar as principais dificuldades da educação básica maranhense, adotando macropolíti-
cas estruturantes pautadas na cooperação com os Municípios e com o objetivo de melhorar a aprendi-
zagem dos estudantes. Esse inequívoco avanço convida para uma análise de quais foram os critérios 
determinantes para a maturidade da política colaborativa do Maranhão, apresentados na sequência.

PLANO MAIS IDH

Trata-se de política de desenvolvimento hu-
mano que objetiva reduzir desigualdades 
sociais com estratégias de desenvolvimen-
to territorial sustentável e garantindo com 
foco inicial nos 30 Municípios maranhenses 
com menores Índices de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM). No eixo de edu-
cação, há suporte técnico às Secretarias 
Municipais com fornecimento de material 
de apoio, orientações e monitoramento de 
programas. Dentre os resultados, 20 mil jo-
vens, adultos e idosos foram alfabetizados, 
houve aumento do IDH no Estado e a política 
foi uma das vencedoras do Prêmio de Exce-
lência em Competitividade do CLP em 2020.

PACTO PELA APRENDIZAGEM

O Pacto pela Aprendizagem, ação estratégica 
da Política Educacional Escola Digna instituído 
em 2019, reforçando o Regime de Colaboração 
com os Municípios, focado na melhoria dos in-
dicadores educacionais do Estado. O Programa 
conta com adesão de 216 dos 217 Municípios 
maranhenses, e contempla formação de profes-
sores alfabetizadores e gestores educacionais; 
avaliação diagnóstica; monitoramento e acom-
panhamento das ações; produção de recursos 
didáticos complementares de apoio ao ensino; 
incentivo aos Municípios e escolas via Bolsa  
Auxílio Educacional e Prêmio Escola Digna.

POLÍTICA EDUCACIONAL ESCOLA DIGNA

A Política Educacional Escola Digna, cons-
titui-se como a macropolítica de educa-
ção que subsidia técnica, política e pe-
dagogicamente as ações educativas da 
Secretaria de Estado da Educação em Re-
gime de Colaboração com os Municípios. 
O programa se inicia com a substitui-
ção de escolas de taipa, barro e madeira  
por escolas de alvenaria - dignas - mais 
adequadas ao ambiente de aprendizagem, 
além de assessoria técnico-pedagógica e 
ações formativas para educadores. Atual-
mente, conta com respaldo da Lei Estadual 
10.995/2019 e com o alcance do Pacto 
Pela Aprendizagem.

DOCUMENTO CURRICULAR DO  
TERRITÓRIO MARANHENSE (DCTMA)

Construído em Regime de Colabora-
ção, é a referência para Implantação 
da Base Nacional Comum Curricular 
para a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental do Estado do Maranhão. 
A partir de sua aprovação, a Secretaria 
de Estado distribuiu exemplares a to-
das as prefeituras e segue realizando 
orientações e formações de educado-
res alinhadas ao DCTMA por meio do 
Pacto Pela Aprendizagem.
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DIAGNÓSTICO
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2.1. ESTRUTURA GOVERNAMENTAL
É inquestionável a relevância de se mobilizar esforços na gestão interna da Secretaria de Estado de 
Educação para a consecução da cooperação federativa com os Municípios. A estrutura interna assegu-
ra priorização da temática na agenda pública, além de garantir articulação permanente com gestores 
de alto nível e atores relevantes. Nesse sentido, se concretizou a reorganização administrativa do órgão, 
que passa a contar com uma Superintendência do Planejamento e Gestão de Rede e uma Supervisão 
de Regime de Colaboração, responsáveis pelo diálogo e pelo fluxo de trabalho da política colaborativa.

2.2. DIAGNÓSTICO DE REGIME DE COLABORAÇÃO
Com o fim de criar referências criteriosas para que os casos de sucesso se multipliquem, o Guia de 
Regime de Colaboração Estado-Municípios, publicado pelo Movimento Colabora em parceria com 
Consed e Undime, no ano de 2019, elenca os fatores de sucesso de uma política colaborativa. A me-
todologia se baseia no estudo do Instituto Natura: “Regime de Colaboração no Ceará: funcionamen-
to, causas do sucesso e alternativas de disseminação do modelo”, apoiado pelos pesquisadores 
Fernando Luiz Abrucio, Catarina Ianni Seggatto e Maria Cecília Gomes Pereira, em 2016. São esses: 

Desenho e Legitimidade: fator mais estruturante, análise da robustez técnica e da reputação para propor  
a política colaborativa;
Fortalecimento da Aprendizagem: foco na aprendizagem dos estudantes, o objetivo finalístico de qualquer 
política educacional;
Compromisso Técnico e Político: envolvimento de atores que tenham competência para enfrentar os 
desafios e de gestores de alto nível que se comprometam com a iniciativa;
Engajamento pelo Diálogo: estabelecimento de relação horizontal entre os atores e fluxo de comunicação 
transparente e frequente.
Governança Participativa: definição de atores estratégicos e das formas de interação entre eles, garantindo 
que a tomada de decisões seja legítima e eficiente;
Cooperação e Incentivos: criação de mecanismos que favoreçam a cultura de colaboração, apoiando  
os entes com menos recursos e promovendo equidade;
Avaliação e Monitoramento: criação de processos que subsidiam a gestão da política e criam parâmetros 
para que sua efetividade seja avaliada. 

Fortalecimento  
da Aprendizagem

Avaliação e  
Monitoramento

Cooperação  
e Incentivos

Governança  
Participativa

Engajamento  
pelo Diálogo

Compromisso Técnico e Político

Desenho e legitimidade
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Nesta avaliação, a política colaborativa do 
Estado demonstra sinais concretos de avanço  
na sua governança que favorecem a indicação 
de sua continuidade e constante aprimora-
mento. As práticas já existentes de assesso-
ramento e parceria da rede estadual de edu-
cação com as redes municipais contribuem 
para a construção de cultura colaborativa. 
Além disso, as ações são monitoradas via flu-
xo de comunicação entre equipes alocadas, e 
são comunicadas de forma transparente aos 
públicos, o que indica transparência e noto-
riedade da política. 

O Compromisso Técnico e Político, elemen-
to imprescindível na implementação de polí-
ticas colaborativas, é o fator de sucesso que 
se destaca no caso analisado. O comprome-
timento público e institucionalizado, inclusive 

em forma de lei, do estado do Maranhão por 
parte de governador e secretário de educação, 
combinado ao engajamento dos prefeitos e ao 
empenho de profissionais dedicados, garante 
solidez às iniciativas propostas sob a alçada 
do Regime de Colaboração.

Dentre as ações de Fortalecimento da Apren-
dizagem, em 2019 foi realizada a avaliação do 
Sistema Estadual de Avaliação do Maranhão - 
SEAMA, com alta participação dos Municípios 
e resultados amplamente divulgados, e tam-
bém a formação de 9.294 técnicos e gestores 
escolares pelo Pacto Pela Aprendizagem. As 
dificuldades impostas pela pandemia em 2020, 
por sua vez, exigiram flexibilidade e adequação 
da formação de professores prevista, o que só 
foi possível devido ao planejamento robusto  
e à governança e diálogo consolidados.

ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO DE REGIME DE COLABORAÇÃO DO MARANHÃO
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ESTUDO DE CASO:  
FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
EM REGIME DE COLABORAÇÃO
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Na representação acima, fica clara a centralidade do Regime de Colaboração e da governança 
participativa entre Estado e Municípios, além de figurarem atores relevantes como conselhos, 
representações municipalistas e terceiro setor. Órgãos de fiscalização e controle externo e a 
Assembleia Legislativa do Estado também desempenham papel importante para a consolida-
ção da política colaborativa, ainda que não estejam representados nesta governança.

A seguir, a estruturação dos papéis e do fluxo de implementação: nível estratégico, no qual  
o planejamento é pactuado; nível executivo, que lidera as principais ações de implementação  
e engajamento; e nível tático, responsáveis pela formação docente na prática.

A seguir, buscamos trazer de forma simplificada os pontos cruciais desta política: a definição 
da governança; os papéis dos atores-chave; e as diretrizes observadas para o planejamento das 
ações formativas, política destacada por este estudo.

GOVERNANÇA E PRINCIPAIS ATORES

Secretaria  
Adjunta

Unidades  
Regionais

Superintendência/ 
 Supervisão

Conselho  
Estadual  

de Educação

Undime

Secretarias  
Municipais  

de Educação

PrefeiturasParceiros

Fonte: Elaboração própria, 2020.

Associação  
Municipalista,  
Uncme, Fórum  
de Educação

Regime de  
Colaboração
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Temos portanto, uma formação realizada no âmbito local em prol dos educadores da rede 
municipal, lideradas pelos APM, mas com monitoramento, direcionamento e apoio direto de 
servidores estaduais que atuam no nível regional, os APR. 

Mantendo o Regime de Colaboração como premissa de qualidade da formação de educadores, 
o replanejamento em 2020 contou com forte respaldo institucional, diálogo entre os atores 
envolvidos em diferentes níveis e uma equipe dedicada a realizar as adaptações necessárias 
para que o desafio de alfabetizar 100% das crianças maranhenses na idade certa não se per-
desse de vista em meio às adversidades trazidas pela pandemia. 

Dessa forma, a carga horária foi adaptada para webinários, estudos individualizados mediados 
pela plataforma Google Classroom, e encontros remotos de formação, mantendo a meta de che-
gar a 75% dos professores do último ano da Educação Infantil e dos dois primeiros anos do Ensino 
Fundamental e trazendo temas como alfabetização e letramento a partir do currículo e no contexto 
de isolamento social.

ATORES FUNÇÃO PRINCIPAL

Fonte: Elaboração própria, 2020.

GESTÃO  
ESTRATÉGICA

SEDUC planeja preliminarmente junto 
com os parceiros Undime valida, realiza 
ajustes e pactuação. Ambos fazem 
processo de escuta dos municípios.

Secretário de Estado  
de Educação

Presidente UNDIME

GESTÃO  
EXECUTIVA

SAGEA/SUPREC executa a política, 
coordenando as ações e retomando 
escuta de todos os níveis. Municípios 
validam o planejamento, podendo fazer 
adequações, e pactuam.

Secretária-Adjunta de 
Gestão Rede Ensino e 
Aprendizagem

Secretários Municipais 
de Educação

PONTOS  
FOCAIS/
EQUIPES

APR são formados pela equipe central 
para formar os APM e acompanhar as 
ações nos municípios da sua regional
APM são os formadores locais e 
responsáveis por levar a formação à ponta.

APR (articuladores 
pedagógicos regionais)
APM (articuladores 
pedagógicos municipais)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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ACOOPERAÇÃO ENTRE O ESTADO DO 
MARANHÃO E SEUS MUNICÍPIOS 
POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO DE 
GOVERNANÇA PARTICIPATIVA, RE-

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRE-
TARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A DEFI-
NIÇÃO DOS PAPÉIS DOS DIVERSOS ATORES 
ENVOLVIDOS MOSTRAM QUE É POSSÍVEL 
TRABALHAR EM REGIME DE COLABORAÇÃO.
Programas e políticas como o Plano Mais IDH,  
a lei da Política Educacional Escola Digna e o 
Pacto Pela Aprendizagem, além da culminância 
na formação continuada de professores alfa-
betizadores, demonstra um forte compromisso 
em melhorar a aprendizagem de todos os estu-
dantes maranhenses.

O histórico desafiador da educação maranhen-
se não impediu que os esforços empenha-
dos pelo governo estadual em parceria com os  
Municípios pudessem gerar avanços concretos 
na governança educacional do Estado. As boas 
práticas do Maranhão podem servir de inspira-
ção para que outros Estados também possam 
construir políticas cooperativas. Além disso, são 
insumos para as discussões de governança fe-
derativa e Sistema Nacional de Educação (SNE).

A regulamentação do Sistema Nacional de Edu-
cação, em tramitação no Congresso Nacional, 
deve beber da fonte das boas experiências na-
cionais e subnacionais. O caso do Maranhão 
demonstra êxito ao estabelecer um diálogo 
permanente entre os entes federados, promo-
vendo a cooperação entre eles e trazendo es-
tratégia e clareza para suas responsabilidades, 
além de articular esta governança com outros 
atores relevantes para a política educacional.

A partir da implementação do SNE em todo  
o território brasileiro, os casos de sucesso de 
cooperação federativa na educação passarão  
a ser a regra. As diretrizes, discutidas nacional-
mente entre União, Estado e Municípios, irão 
se traduzir em melhores políticas educacionais 
implementadas em Regime de Colaboração  
em cada Estado, respeitando a autonomia dos 
Municípios e as particularidades regionais.
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